
 

 

 

Zürichin Suomi-koulun toimintakertomus lukuvuodelta 2019–2020  

 

OPETUS 

Zürichin Suomi-koulun 38. lukuvuosi alkoi 21.08.2019 ja päättyi 06.06.2020. Suomi‐koulussa oli 
yhteensä 13 opetusryhmää ja kaksi toimintaryhmää. Oppilaita oli lukuvuoden alkaessa 
opetusryhmissä 103 ja toimintaryhmissä 13. Lukuvuoden loppuessa oppilaita oli opetusryhmissä 105 
ja toimintaryhmissä 13. Suomi-koulun toiminnassa oli mukana reilut 60 perhettä. Järjestimme 
opetusta keskiviikkoisin ja lauantaisin kahdessa eri toimipisteessä: pääkoulullamme Waidhaldessa 
Zürichissä ja Schulhaus Bergli ‐koulun tiloissa Horgenissa.  

Keskiviikkoisin Waidhaldessa kokoontuivat esikouluikäisten ryhmät Miniminit, Viskarit ja 
kouluikäisten ryhmät Eput, Miniorit, Juniorit 1 ja 2 sekä Seniorit. Opetusryhmien vuoroviikoilla, ns. 
välikeskiviikkoisin Waidhaldessa kokoontuivat alle kouluikäisten ja kouluikäisten toimintaryhmät. 
Lauantaisin Waidhaldessa kokoontuivat alle kouluikäisten ja kouluikäisten ryhmät.   

Välikeskiviikkoisin kokoontui myös uutena 4 opetusryhmää Horgenissa. Ryhmät toimivat kahdessa 
vuorossa, molemmissa alle kouluikäisten ja kouluikäisten ryhmä. Nämä ryhmät perustettiin 
vanhempien toivomuksesta, sillä tuolla suunnalla asuu paljon suomalaisia perheitä, joilla on liian 
pitkä matka päätoimipaikkaamme Waidhaldeen. Toiminta on lähtenyt Horgenissa käyntiin hyvin. 
Halukkaita oppilaita olisi enemmän kuin pystymme tällä hetkellä ottamaan käytössämme olevaan 
tilaan. Tällä hetkellä meidän ei valitettavasti ole mahdollista saada käyttöömme isompaa tilaa, mutta 
jatkamme neuvotteluja. 

 

OPETTAJAT 

Lukuvuoden 2019–2020 aikana Zürichin Suomi-koulussa opetti 7 opettajaa: Katariina Granqvist, 
Veronika Kuusla, Eleonora Lallo, Heidi Poutanen, Anniina Studer, Pia Wyser ja Riika Östberg. Lisäksi 
Suomi-koulussamme toimivat toimintaryhmän ohjaaja Mirta Kess ja apuohjaaja Ida Östberg.  

Opettajat osallistuivat Sveitsin Suomi-kouluille järjestettyyn viikonloppukoulutukseen Baselissa. 
Lisäksi koulu hankki opettajille uutta pedagogista kirjallisuutta tukemaan opetuksen suunnittelua.  

 

KOULUNJOHTAJA, VARAPUHEENJOHTAJA  JA PEDAGOGINEN JOHTAJA 

Syyslukukauden ajan koulunjohtajana toimi Päivi Harkko ja varapuheenjohtajana Pia Wyser. Koulun 
pedagoginen johtaja oli lukuvuonna 2019–2020 Riika Östberg. Lukuvuoden alussa koulunjohtajan ja 
varapuheenjohtajan välistä työnjakoa muutettiin aiemmasta niin, että varapuheenjohtaja otti 
vastuun koulun sisäisestä viestinnästä ja sähköpostitilin hallinnasta. Tarkoituksena oli jakaa 
vastuualueita tasaisemmin kolmen hengen johtotiimin kesken.  



Koulunjohtaja, varapuheenjohtaja ja pedagoginen johtaja toimivat tiiviisti tiiminä niin, että 
koulunjohtajalla oli vastuu koulun hallinnollisista asioista, varapuheenjohtaja vastasi koulun 
sisäisestä viestinnästä ja sähköpostista, ja pedagoginen johtaja opetukseen liittyvistä asioista.  

Päivi Harkko jäi äitiyslomalle tammikuun alussa 2020. Varapuheenjohtaja Pia Wyseristä tuli näin ollen 
viransijainen ja hän otti koulunjohtajan tehtävät hoitaakseen. Riika Östberg ja Pia Wyser tekivät 
erittäin tiivistä yhteistyötä koko kevätlukukauden ajan. 

 

JOHTOKUNTA JA MUUT TOIMIHENKILÖT  

Johtokunnan jäsenet lukuvuonna 2019–2020 olivat: puheenjohtaja ja koulunjohtaja Päivi Harkko 
(syyslukukauden), varapuheenjohtaja Pia Wyser (kevätlukukauden koulunjohtajan viransijainen), 
pedagoginen johtaja Riika Östberg (vastuu koulun sosiaalisesta mediasta), rahastonhoitaja Susanna 
Telkkälä, sihteeri Mirta Kess, opettajaedustaja Eleonora Lallo, vanhempainedustaja Aino Kulonen 
(vastuu koulun nettisivujen päivittämisestä), vanhempainedustaja Heta Multanen ja 
vanhempainedustaja Riikka Späni. Varavanhempainedustajia olivat Minna Künzler ja Pia Ryhänen.  

Kirjastonhoitajana toimi Outi Junod helmikuuhun asti. Tämän jälkeen Susanna Telkkälä ja Piia Lepistö-
Johansson hoitivat tätä tehtävää yhdessä. 

Tilintarkastajina toimivat Satu Isotalus ja Kirsi Ruf. 

 

LUKUVUODEN KULKU JA TAPAHTUMAT 

Syyslukukauden alussa otimme ryhmäkuvat opetusryhmistä ja päivitimme ne kotisivuillemme. 
Marraskuussa osallistuimme suomalaiselle joulutorille. Myimme itse tehtyä glögiä ja leivonnaisia, 
karjalanpiirakoita, ruisleipää, makeisia ja muita suomalaisia tuotteita. Vanhemmat auttoivat 
leipomisessa ja talkoilivat myyntipöydän takana. Tori oli koulullemme erittäin tuottoisa.  

Joulukuussa vietimme koulun perinteistä joulujuhlaa reformoidun kirkon seurakuntasalissa 
Küsnachtissa. Oppilaat olivat opettajien johdolla valmistelleet juhlaan esitykset, lauloimme yhdessä 
joululauluja, ja joulupukkikin vieraili juhlassa. Joulujuhlassa nautittiin buffetpöydän antimista. 
Vanhemmat saivat halutessaan maksaa vapaaehtoisen buffetmaksun.  

Kevätlukukausi jakautui kahteen osaan. Koronaviruspandemian takia Suomi-koulu joutui sulkemaan 
ovensa 13.03.2020 ja siirtyi etäopetukseen aina lukukauden loppuun asti. 

Helmi-maaliskuulle oli suunniteltu opetusryhmille elokuvailtapäivä osana koulupäivää. Vain 

lauantairyhmät ehtivät toteuttaa tämän katsoen Katto Kassinen -elokuvan (koululaisten ryhmä) ja 

Muumi-elokuvan (alle kouluikäiset). Mukana auttamassa olleet vanhemmat tarjosivat oppilaille 

popcornit. Muiden ryhmien osalta pyrimme toteuttamaan tämän tulevana lukuvuotena.  

Koulun kolmelle vanhimmalle luokalle järjestettiin lasten ensiapukoulutus sairaanhoitaja Kaisa 

Väkiparran johdolla. 

Aino Kulonen, Riika Östberg ja Ida Östberg osallistuivat 7.3. Fennica-kirjaston ja Suomalainen Kirkko 
Sveitsissä, SKS:n järjestämään kirjapörssiin. Suomi-koulun pöydässä myytiin Suomi-herkkuja, ja Riika 
ja Ida pitivät lapsille satuhetket. Tapahtuma oli pidetty ja myös varainhankinnan kannalta 



koulullemme hyödyllinen. Toivomme, että voimme jatkaa tällaista yhteistyötä kirjapörssin 
järjestävien tahojen kanssa myös jatkossa. 

Maaliskuuksi suunniteltu vierailupäivä, jolloin vanhemmat, perheenjäsenet ja muut koulun 
toiminnasta kiinnostuneet olisivat päässeet vierailemaan ryhmissä, jouduttiin perumaan. Myös 
huhtikuuksi suunniteltu suomalainen kevättori jouduttiin perumaan. Sitä varten tilatut suomalaiset 
karkit ym. myytiin onlinemyyntinä, tämän hoiti Pia Wyser. Näin saimme hieman paikattua puuttuvan 
torituoton tuomaa taloudellista aukkoa. 

14.03. alkaen Suomi-koulu siirtyi etäopetukseen. Tilanne tuli yllättäen, ja koulun oli nopeasti 
sopeuduttava pandemian tuomiin, muuttuviin ja epävarmoihin olosuhteisiin. Pedagoginen johtaja 
Riika Östberg toteutti lukuvuoden lopuksi opettajille etäopiskeluun ja sen ohjaamiseen liittyvän 
kyselyn, jonka tuloksia voimme tulevaisuudessa käyttää apuna, jos vastaavanlaiseen tilanteeseen 
joudutaan. Etäopetuksen toteutukseen opettajat käyttivät monipuolisia ja parhaaksi katsomiaan 
menetelmiä. Kyselyn mukaan yleisin tapa oli tehtäväpaketit, jotka lähetettiin perheille sähköpostitse. 
Myös askartelutehtäviä materiaalien kera lähetettiin postitse perheille. Osa opettajista piti Zoom-
tapaamisia ja/tai WhatsApp -tuokioita. Saatu palaute vanhemmilta oli etäopetuksen aikana vähäistä, 
mutta positiivista. Kyselyn mukaan opettajat kokivat saaneensa yhdistykseltä riittävästi tukea kevään 
aikana, mikäli olivat sitä tarvinneet.  

Ulkoilupäiväksi toukokuun lopulla opettajat laativat yhdessä kattavan liikuntapaketin, joka lähetettiin 
sähköpostitse perheille. Siitä sai valita omalle perheelle sopivat liikuntamuodot. Kaikille yhteinen 
tekeminen oli perinteinen saappaanheitto. Tästä pyydettiin ottamaan valokuvia ja/tai videoimaan ja 
lähettämään ne opettajalle. Kaikille oppilaille lähetettiin lukuvuoden lopussa pieni palkinto 
osallistumisesta. 

Vappupiknik ja perinteinen vaellus peruttiin myös. Tänä vuonna emme myöskään pystyneet 
viettämään kevätjuhlaamme. Sen sijaan opettajat ideoivat kevätjuhlavideon. Sitä varten pyysimme 
perheiltä videoita ja valokuvia. Kaikille yhteisenä oli Aurinko, aurinko lettuja paistaa -loru, jonka 
perheet videoivat ja lähettivät koululle samoin kuin ulkoilupäivävideon. Näistä kaikista opettaja 
Veronika Kuusla kasasi mahtavan kevätjuhlavideon, joka lähettiin perheille 06.06. aamupäivällä. 
Videossa kerrottiin myös, ketkä saivat tämän vuoden kirjastipendit. Kaikki todistukset ja 
kirjastipendikirjat lähetettiin oppilaille postitse. 

Myös Suomi-koulun aamukahvit jatkoi toimintaansa aina maaliskuulle asti. Kokoonnuimme 
johtokunnan jäsenistä, opettajista ja vanhemmista koostuvalla joukolla vapaamuotoiseen 
juttuhetkeen noin kerran kuukaudessa. Aamukahveilla oli aina jokin kantava teema, mutta 
tarkoituksena oli vapaasti vaihtaa ajatuksia rennossa ilmapiirissä. Tilaisuudet olivat avoimia kaikille 
Suomi-koulun toiminnassa mukana oleville.  

 

HSK – HEIMATLICHE SPRACHE UND KULTUR  

Zürichin Suomi-koulu kuuluu Zürichin kantonin viralliseen kotikielen ja -kulttuurin opetusohjelmaan, 
HSK – Heimatliche Sprache und Kultur. Koulun HSK-koordinaattorina toimi Heidi Poutanen. HSK:n 
myötä Suomi-koulun oppilaat saavat 2. luokka-asteesta alkaen HSK-arvosanan paikallisen koulun 
myöntämään todistukseen. HSK mahdollisti Suomi-koululle edelleen ilmaiset koulutilat.  Lisäksi 
opetusryhmissämme vieraili HSK-koulutarkastajia. Uudet opettajamme osallistuivat HSK:n 
järjestämään infotilaisuuteen sekä aloittivat kuusipäiväisen koulutuksen. Tämä jäi kuitenkin kesken 
koronaviruspandemian takia. Koulutus jatkunee syksyllä. 



 

KIRJASTO 

Suomi-koulun kirjasto oli tänäkin lukuvuonna todella suosittu ja ahkerassa käytössä. 
Kirjastonhoitajamme Outi Junodin johdolla kirjastomme on kehittynyt ja kasvanut. Aineistoa on 
kehitetty systemaattisesti ja lukuvuoden aikana tehtiin useita kirjahankintoja. Kirjastossa oli 
auttamassa vakiintunut vanhemmista muodostuva kirjastotiimi. Outi Junod jatkoi kirjastonhoitajana 
helmikuuhun asti, jonka jälkeen Susanna Telkkälä ja Piia Lepistö-Johansson hoitivat tätä tehtävää 
yhdessä. 

Suuri kiitos kaikille kirjastossa auttaneille.  

 

KOULUN TALOUS JA VARAINKERUU 

Koulun yleinen taloudellinen tilanne on vakaa. Tilinpäätös näytti CHF 2853,24 voittoa. Koulumme 
tulot koostuivat toiminta-avustuksesta, lukuvuosimaksuista ja talkootöillä kerättävistä tuotoista. 
Tärkeitä varainhankintakeinoja olivat koulupäivien aikana toimiva suomalainen kahvio, 
myyntitapahtuma joulutori sekä myynti muiden tapahtumien yhteydessä.  

Lukuvuonna 2019–2020 saimme toimintaamme jälleen merkittävän toiminta-avustuksen Suomi-
seuralta. Myös SVFF (Suomen ystävät Sveitsissä) tuki toimintaamme tuntuvalla summalla. Lisäksi 14 
henkilöä maksoi kannattajajäsenmaksua. Lämmin kiitos kaikille tukijoillemme. 


